
                                                                                                  Krotoszyce dnia  03.11.2016

                                                             Protokół

z przeprowadzonych konsultacji  społecznych projektu ”Programu współpracy Gminy
Krotoszyce  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego  w 2017r.”  

 Zgodnie z zarządzeniem Nr 49/2016 z dnia 07 października 2016r. Wójta Gminy  Krotoszyce
w sprawie   konsultacji  społecznych,  projektu  rocznego  programu  współpracy gminy
Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na 2017 r. i  na podstawie uchwały Nr XXIX  Rady Gminy Krotoszyce  z dnia
28  września   2010  r.,  w  sprawie   określenia  szczegółowego   sposobu  konsultowania
projektów  aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących  działalności  statutowej
organizacji  pozarządowych  (  Dz.  Urz.  Woj.  Dol.  Nr  621,  poz.  5011),  zostały
przeprowadzone  konsultacje społeczne.

1. Przedmiot konsultacji:

przedmiotem  konsultacji  był  projekt „Programu  współpracy  Gminy  Krotoszyce  z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku
publicznego  w 2017r.”  

2. Termin konsultacji :

  konsultacje przeprowadzono w terminie od dni 10.10.2016r. do dnia 02.11.2016r. 

      3. Cel konsultacji: 

 celem konsultacji było poznanie opinii i uwag dotyczących  projektu programu, wyrażonych
przez   organizacje pozarządowe i  podmioty wymienione w art.  3 ust.  3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

      4. Forma konsultacji :

zgodnie z wyżej przytoczonym zarządzeniem Wójta Gminy Krotoszyce, konsultacje polegały
na  udzielaniu odpowiedzi na postawione pytania  w załączonym druku, który po wypełnieniu
należało  za  pomocą  poczty  elektronicznej  na  adres  z.solinska@krotoszyce.pl lub
ug@krotoszyce.pl przesłać do urzędu gminy.

      5. Ogłoszenie o konsultacjach opublikowano:

ogłoszenie  o  konsultacjach,  wraz  z  formularzem  do  zgłaszania  uwag  i  opinii  w  ramach
prowadzonych konsultacji i projektem  rocznego programu współpracy  zostało umieszczone
na stronie internetowej gminy w  BIP   Gminy Krotoszyce   i na tablicy ogłoszeń w urzędzie
gminy.  W  ogłoszeniu  wskazano  przedmiot,  termin,  formę  i  miejsce  przeprowadzenia
konsultacji. 

       6.  Osoba  odpowiedzialna  za  wykonanie  zarządzenia  Wójta  Gminy  w  sprawie
przeprowadzenia konsultacji odpowiedzialny był pracownik urzędu gminy na stanowisku ds.
społecznych i rozwoju gospodarczego.
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        7. W dniu 02.11.2016r. konsultacje zostały zakończone   a   Protokół z wynikami
 konsultacji  został  przedstawiony Wójtowi Gminy Krotoszyce  i  zamieszczony na stronie
internetowej gminy,  w BIP Gminy Krotoszyce  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy
Krotoszyce .

      8. Wyniki konsultacji : 

W wyznaczonym terminem nie wpłynęły żadne uwagi do projektu programu. 

                                                                                                             Beata  Castañeda  Trujillo
                                                                                                               Wójt Gminy Krotoszyce
                  


